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Andrea Raušerová se ve své bakalářské práci zabývala křesťanskou mystikou v díle Julia 

Zeyera. Poměrně široké téma si rozumně několikrát zúžila. Zaměřila se pouze na Zeyerovu 

tvorbu z posledního desetiletí jeho života, tedy z devadesátých let 19. století. Věnovala se také 

pouze autorovým textům prozaickým, přičemž svou pozornost soustředila pouze na trojici 

reprezentativních povídek, resp. povídkových cyklů. Nutným omezením pak prošel rovněž 

tematický záběr práce – k zaměření na témata lásky, krásy a bolesti. Tato redukce umožnila 

autorce skutečně subtilní analýzu vybraných textů.    

 Práce má tradiční a vzhledem k tématu racionální kompozici – po úvodní biografické 

kapitolce a charakteristice dobového literárního kontextu a po vymezení pojmu křesťanská 

mystika se autorka věnuje vybraným textům. Literárněhistorické kapitoly považuji za slabší 

část práce; přestože autorka se pečlivě opírá o relevantní odbornou literaturu, její menší jistota 

všude prosvítá hodnocením historických kulturních jevů a událostí – např. opravdu nelze bez 

vysvětlení tvrdit, že Neumann se v Novém kultu „postupně čím dál více vzdaloval od 

dobových přístupů“ (15). V kapitole, která se věnuje literárnímu kontextu, také postrádám 

hlubší charakteristiku literárního symbolismu. Na druhou stranu oceňuji, že autorka se 

pokusila tyto kapitoly funkčně vztáhnout ke svému tématu, že tedy sleduje Zeyerův život i 

dobové kulturní a duchovní proudy právě ve vztahu ke křesťanské mystice. Stručný pokus o 

definici pojmu křesťanská mystika se v další kapitole opírá pouze o běžně dostupnou 

literaturu a bylo by možné ho dále prohloubit. 

 V následujících kapitolách, které se zabývají jednotlivými texty, se Raušerová 

neomezila na pouhé převyprávění děje. Pokusila se je zařadit žánrově (ve vztahu k legendě) a 

velmi pečlivě se věnovala i jejich dobovému ohlasu a pozdějšímu hodnocení. 

 Nejdůležitější, analytická část práce se potom pokusila vztáhnout vybrané Zeyerovy 

prózy k velkým, univerzalizujícím tématům (láska, krása, bolest). Takový přístup samozřejmě 

vždy hrozí přehnanou mírou zobecnění. Diplomantka se tomuto nebezpečí vyhnula snahou o 

maximální konkrétnost svého motivického rozboru. V kapitole o Třech legendách se jí navíc 



velmi dobře podařilo využít klasifikace lásky jako erótu (Inultus), agapé (El Cristo de la Luz) 

a filie (Samko Pták). Také kapitola o tématu krásy v Zahradě mariánské je funkčně uvedena 

studií Tomáše Vlčka a celé téma je rozděleno do sfér krásy pozemského světa a krásy 

nadzemské. Otázkou zůstává, jestli velmi podrobná analýza, soustředěná převážně k motivům 

barev, skutečně chce postihnout pojem krásy v Zeyerových textech v jeho šíři – nebo jestli 

chce kapitola být pouze dílčí sondou a opatrným vhledem do příliš obsáhlé oblasti. Pro 

postižení tématu bolesti v Kristině zázračné diplomantka použila vlastní jednoduchou 

klasifikaci (bolest fyzická, psychická, duchovní), kterou se jí velmi dobře podařilo propojit 

s Kristininým osudem. 

 Následující kapitola propojuje sledované prózy prostřednictvím motivu modlitby – 

postupně láskyplné – krásné – bolestné, a představuje tak skutečné završení práce, rezonující s 

předchozí diplomantčinou konceptualizací tématu. 

 Závěrečné kapitoly potom především nastiňují další možnosti rozvíjení tématu – ať už 

směrem k jiným pojmům, vztahujícím se ke křesťanské mystice, nebo směrem k dalším 

Zeyerovým textům, jejichž dobrou znalost zde autorka prokazuje. 

 Diplomantka se pokusila o opravdu náročné téma, rád bych tedy ocenil odvahu a 

samostatnost, s nimiž se do náročného tématu pustila. Dokázala se vyrovnat s  množstvím 

odborné literatury (i cizojazyčné; období devadesátých let 19. století však nabízí ještě další 

možnosti) a až na občasnou formulační nejistotu neshledávám v její práci závažnější 

nedostatky. Za imponující naopak považuji to, že svému citovému zaujetí dokázala dát pevný 

řád a jasnou myšlenkovou strukturu. 

 Práci doporučuji k obhajobě. 
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